
Goedemiddag Drechtje. Het 
mag dan miezerig en het 
bekende weer in januari zijn 
waarin ik het liefst met een 
krantje, spelletje of kopje 
koffie de tijd doorbreng toch 
kom ik even bij je buurten.  

Ik woon in de Kloosterstraat. 
Je weet vast wel: de eerste 
zijstraat aan de rechterkant 
van de Rijksstraatweg schuin 
tegenover de ter linkerzijde 
van‘Rijksstraatweg In the Pic-
ture’ gelegen Berkenstraat.  

Ik woon daar in de Klooster-
straat bijzonder prettig maar 
ik ervaar steeds meer min-
punten waarvan één kwes-
tie en in het verlengde 
daarvan nog wel meer pro-
blemen mij bijzonder hoog 
zitten.  

Toegespitst op één kwestie is 
het minpunt dat de door de 
verkeerscommissie van de 

gemeente geadviseerde 
inrichting van laden en los-
sen nabij Kloosterstraat 5 is 
overgenomen door het Col-
lege van B&W. Laden en los-
sen is nu in principe toege-
wezen met Collegebesluit 
(zie nummer 2018-031).  

Drechtje, ik vind deze toe-
wijzing verbazingwekkend 
en niet acceptabel! 

Immers in 2013 is deze kwes-
tie al aan de orde geweest. 
Er waren toen negen ziens-
wijzen ingediend van direct 
betrokkenen en belang-
hebbenden tegen het voor-
nemen van het inrichten van 
een laad- en loslocatie op 
voornoemde plek. Het col-
lege heeft toen per brief van 
29 mei 2013 (kenmerk Z2013-
001245) terecht bevestigd 
dat draagvlak voor laden en 
lossen op die locatie volle-

dig ontbrak en dat ze daar-
om voor het laden en lossen 
aldaar geen toestemming 
kon geven.   

Nogmaals, voor mij is dus dit 
onderdeel van de recon-
structie van de Kloosterstraat 
onverteerbaar omdat nog 
maar enkele jaren terug la-
den en lossen aldaar op 
goede gronden is afgewe-
zen. En nu is die afwijzing te-
ruggedraaid op grond van 
makkelijker in- en uitrijden.  

Drechtje ik begrijp echt niet 
waar dit op slaat. Waar zijn 
College van B&W en ver-
antwoordelijke wethouder 
mee bezig? 

Wat zijn de redenen om de 
Kloosterstraat als een van de 
oudste en historische straat-
jes van Duivendrecht en be-
horend bij het schaarse 
dorpserfgoed met voorzien-
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

In één van de 
oudste straatjes  
mag in 2019 een 
ruime laad- en 
losplek komen?  
In 2013 werd dat 
verzoek nog af-
gewezen? 

Rara?
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bare problemen als gevolg 
van het toestaan van laden 
en lossen op te zadelen?  

En waarom is aan de initia-
tieffase van het Project Re-
constructie Kloosterstraat en 
Michaëlplein geen analyse 
van het projectidee vooraf-
gegaan. Voorts vraag ik mij 
af waarom op een bepaald 
moment aan dit project ook 
nog de aanpak van enkele 
problemen in Clarissenhof 
zijn toegevoegd.  

Met zulk een projectgedoe 
veroorzaak je vanzelfspre-
kend verwarring.  

Drechtje, ik vind dat het Col-
lege van B&W het besluit 
over het Project Reconstruc-
tie Kloosterstaat en Michaël-
plein moet intrekken en net 
als met betrekking tot het uit 
de hand gelopen Project 
Centrumplan Ouderkerk aan 
de Amstel helemaal op-
nieuw moet beginnen.  

Pijnlijk, maar wel noodzake-
lijk.  

Dus, zoals de nota Burger-
participatie op Maat al 
aangeeft, inzetten op co-
produceren van de burgers.  

De Kloosterstraat moet als 
een op zichzelf staand pro-
ject opgepakt worden dus 
los van twee omliggende 
relatief jonge buurten.  

Ja, alles hangt met alles sa-
men maar door opnieuw de 
aanpak van de Klooster-
straat in een op zichzelf 
staand project te bezien 
zorg je er als wethouder wel 
voor dat de kwaliteit van de 
tot het schaarse erfgoed 
behorende Kloosterstraat tot 
in de verre toekomst behou-
den blijft.  

Zeker als het gaat om bur-
gerparticipatie op de trede 
van coproduceren van bur-
gers zullen in betrekkelijk klei-
ne kring, namelijk alleen di-
rect betrokkenen en Kloos-
terstraters, zaken zoals blau-
we zone, een - of tweerich-
tingsverkeer, wel of niet par-
keren op doorgaande rijweg 
Michaëlplein, opknappen 
van het wegdek ter voorko-
ming van onder andere 
hobbels en plassen met re-
genwater, vervangen van 
riolering, wel of geen locatie 
voor laden en lossen, open-
baar groen al in de fase van 

ideeën kunnen bespreken. 
De haalbare uitkomsten er-
van dienen vervolgens lei-
dend te zijn voor de definitie-
fase van het zo te noemen 
Project Kloosterstraat.  

Drechtje, extra aanvullend 
onderzoek en kosten die op-
lopen in duizenden euro's 
om de diverse ruimtelijke 
problemen in de Klooster-
straat op te lossen zijn echt 
niet nodig. Kennis en kunde 
onder de bewoners is er 
meer dan voldoende en zal 
onder leiding van een onaf-
hankelijke procesleider ertoe 
leiden dat binnen de kortste 
keren een door omwonen-
den gemaakt ontwerp Pro-
ject Kloosterstraat het dag-
licht zal kunnen zien.  

Wel is het dus nodig een on-
afhankelijke procesleider 
aan te trekken want nood-
zakelijk. 

Drechtje, wil je dit doorge-
ven aan de wethouder?         

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 26 januari a.s. 

Drechtje spreekt verder:



Wat gaat goed?: 

Op dit moment helaas niets om te melden.  
 

Wat kan heel veel beter? 
 
Communicatie naar inwoners 
Voor inwoners die niet door de gemeente via 
Facebook op de hoogte gehouden worden. 
Er is een achterstand bij Gemeentebelastin-
gen Amstelland en daardoor ontvangt ie-
dereen de gecombineerde aanslag 2019 
niet in januari maar pas in februari.  
Vreemd dat dit alleen maar via Facebook 
gecommuniceerd wordt en nergens op de 
site van de gemeente of in het Weekblad 
heeft gestaan. Een kwalijke zaak om je in-
woners zolang te laten wachten voordat ze 
pas weten wat hun maandelijkse lasten zijn. 
En daarnaast, deze vertraging had toch al-
lang in december gesignaleerd moeten zijn. 
Is dit het gevolg van het feit dat gemeentelij-
ke zaken uitbesteed zijn en iemand in dienst 
heeft die dit kan coördineren? Laten we 
duimen dat als de inwoners moeten betalen 
de gemeente ook accepteert dat inwoners 
wat vertraging mogen hebben.  

Geen onderhoud openbare ruimte 
Het is bar en boos. En ook al vaak voor ge-
beld en meldingen via de MakkelijkMelden 

App doorgegeven. Duivendrechters krijgen 
steeds meer het idee dat ze niet luisteren 
daar in Ouderkerk sinds de nieuwe coalitie 
aan het roer is. Het lijkt wel of ze het niet eens 
kunnen worden over het onderhoud van 
voet-en fietspaden. Kuilen, sleuven en daar-
door struikelen en zelfs vallen. Een hele hoop 
Duivendrechters ergeren zich dagelijks ka-
pot. 

Handhaving op ’t Ven 
Noodkreet uit ’t Ven want daar is al jaren-
lang een glazenwasser actief die zo zijn ei-
gen opvatting heeft of hij zijn duur betaalde 
klusje naar behoren gefikst heeft. Wie als on-
tevreden klant omziet naar een andere gla-
zenwasser en de potentiële nieuwe glazen-
wasser hoort dat op ’t Ven deze glazenwas-
ser actief is, haakt hij onmiddellijk af.  
Het is op z’n minst klant onvriendelijk, zelfs 
een soort van terreur. 

Advies: 
’t Ven bewoners stop meteen van het ge-
bruikmaken van deze malafide glazenwas-
ser!  Zodat uiteindelijk hij zijn eigen glazen in-
gooit! En doe met zoveel mogelijk mensen  
allemaal apart een melding bij de wijkagent 
over een gevoel van bedreiging. Pieter Velt-
huizen mail: pieter.velthuizen@amsterdam.-
politie.nl telefoon via 0900 - 8844 
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